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ZÁHONYI VASUTAS 
VII. évfolyam, 45. szám 2018. május 07. 

Egy út vége 

Csáki Jenőné Gizike néni örökre itt hagyott bennünket. Három évvel ezelőtt elbúcsúztunk tőle, amikor 
végleg befejezte munkáját a Vasutasok Szakszervezeténél. 

Gizike néni 1957-től volt tagja 
szakszervezetünknek, 1984-től főfoglal-
kozásban szociális ügyeket intézett a 
területünkön. 51 évesen vonult nyugdíjba, 
de akkor sem hagyta itt a munkáját. A 
Vasutasok Szakszervezete Országos 
Nyugdíjas Szervezetének záhonyi 
képviseletét vezetette. Az VSZ ONYSZ 
Elnökségének tagja több ciklusban, ezzel 
együtt kongresszusi küldöttként is 
képviselte térségünk nyugdíjas tagjait 
Budapesten.  

Gizike néni igazi közösségi emberként élt 
és dolgozott, ezernyi teendője mellett 
Záhony Város Képviselő Testületében is 
három cikluson át tevékenykedett. 
Munkáját szívvel-lélekkel végezte, 
szerette az embereket, akik mindig 
bizalommal fordultak hozzá. 

Csáki Jenőné (1939-2018) 

Juhász Tiborné 
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Ünnep a Ligetben 

Ismét a Városligetben gyűltek össze a keddi napsütésben mindazok, akiknek fontos 
a munkások ünnepe. Akiknek igazán fontos volt, és szolgálatba sem kellett menniük, 
hagyományainkat követve délelőtt tízkor, a szakszervezeti Emlékkőnél találkoztak. 
Azért, hogy emlékezzenek az első magyar május elsejére, az ősök kitartó harcára, és 
a közelmúlt célratörő küzdelmeire. A kő felállításakor, 1990-ben épp a századik év 
telt el, kedden már száztizennyolcadszor emlékezhettünk és ünnepelhettük együtt. 

Ebben segítségünkre volt Nagy 
Viktória, aki a SZEF Ifjúsági 
Tagozatának vezetőjeként 
beszélt a harcos múltról, és 
szólt a jövőnkhöz vezető úton 
ránk váró feladatokról. A 
beszéd után az emlékezők 
egy-egy szál virággal tisztelték 
meg az ősök emlékét, köztük a 
Vasutasok Szakszervezetének 

vezető tisztségviselői és 
több kollégánk is. Ezek 
után igazi majális 
következett, és amíg a 
Napozórét felé indultunk, 
elgondolkozhattunk, mi 
végre van még ma is 
értéke május elsejének. 

A működőképes szakszer-
vezetek miatt feltétlen, 
hiszen az érdekvédők 
nélkül is minden vasárnap 

majális lehetne, ha van pénz sörre és virslire. De 
ahhoz is szükség van a munkások érdekeinek 
képviseletére és védelmére, nem beszélve kollektív 
szerződésről, és az is fontos, hogy a bérek 
tartsanak lépést az élet anyagi terheivel. Ne csak 
kirakat legyen a VBKJ, és legyen, aki a 
munkabiztonsággal is törődik: senki nem akar a 
munka mártírja lenni, márpedig a munkabalesetek 
is jól mutatják, hol van szakszervezeti 
érdekvédelem, és hol nincs. 
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Mindenesetre a Vasutasok Szakszervezete betölti vállalt szerepét, aminek igazi 
fokmérője, hogy sokan és jó kedvvel gyűltünk össze a VSZ sátránál. Azért, hogy 
találkozzunk egymással, emlékezzünk és akár tervezzünk. No meg ismerkedjünk, 
hiszen jó alkalom és lehetőség volt ez a nap arra, hogy mindeddig ismeretlen, vagy 
csak hírből ismert kollégákkal is tudjunk kötetlenül beszélgetni, ünnepelni. 
Természetesen egy-egy üdítővel, sörrel a kézben, sőt, a virsli sem maradt el – 
megdolgoztunk érte mindannyian. 

Ne feledd, jövőre is 
lesz május elseje, 
téged is várnak majd 
a Városligetbe! 

Dolhai József 
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HUMORSAROK 

TÜRELEM 

Pár perccel éjfél előtt a rendőr észrevesz egy kocsit, amelyik a szerelmesek ismert találkahelyén 

parkol. A kocsihoz lopódzik, és azt látja, hogy a hátsó ülésen egy lány horgol, elől pedig a fiú 

újságot olvas. 

– Hány évesek vagytok, és mit csináltok? – nyitja rájuk az ajtót. 

– Én húsz vagyok, és Playboyt olvasok – feleli a fiú. 

– És a lány? 

– Horgol. 

– És ő hány éves? 

– Még tíz perc, és betölti a tizennyolcat... 

 
DIAGNÓZIS 

A beteg hallgatja az orvos diagnózisát. 

– Veseelégtelenség, májnagyobbodás! 

– Doktor úr, tudna valami pozitívet is mondani? 

– Hát itt van például mindjárt az AlDS teszt eredménye… 

Balogh Attila 
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